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zoNDÁG 23

Dn nccHTvAARDIGMAKING DooR HET GELooF

Psalm jzir
Lezen: Romeinen 3

Psalm rc1z en 6

Psalm rc6:z6
Psalm 8y:l

C'eliefden,

De stofvan onze overdenking kunt u vinden in Zondag zJvande Heidelbergse

Carechismus.

\raag 59: Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft?

-{nrwoord: Dat ik in Christus voor God rechwaardig ben, en een erfgenaam

des eeuwigen levens.

\-raag 6o: Hoe zijt gij rechwaardig voor God?

-\nrwoord: Alleen door een waaÍ geloof in Jezus Chrisrus; alzo dar, al is het dat

mij mijn consciëntie aanklaagt dat ik tegen al de geboden Gods

avaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds

tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdien-

ste mijnerzijds, uit louter genade mij de volkomen genoegdoening,

gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent,

evenals had ik nooit zonde gehad noch gedaan, ja, als had ik zelf al

de gehoorzaamheid volbracht die Chrisrus voor mij volbracht heeft,

zCIverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem.

\ raag 6r: l(/aarom zsgt gij dat gij alleen door het geloof rechwaardig zijti
.\nrwoord: Niet dat ik vanwege de waardigheid mijns geloofs Gode aangenaam

ben; maar daarom, dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en

heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik
die nier anders dan alleen door het geloof aannemen en rnij toe-

eigenen kan.

Tandagz3 bepaalt ons bij: De rechtuaardignahingdoor hetgehoíUlij letten met

de hulp des Heeren op drie gedachten:
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I. Een heerlijke bate;

z. Een heilige vierschaar;

1. Een ledige hand.

r Em heerlijhe bate

\íe zijn toegekomen aan een van de kernzondagen van de Heidelbergse Cate-

chismus. Er is een nauwverband tussen ZondrgT enZnndlgzl.Op het eerste

gezicht schijnt het in dqeZnndasen overderrlfdezaken te gaan. \7e beluisterden

immers inZondagT dat het ware geloof onder andere bestaat in een zeker ver-

trou\{/en dat niet alleen anderen, mear ook mijvergeving van zonden, eeuwige

gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Iets dergelijks lezen wij in
de Zondag die nu onze aandacht vraagt. In annroord 6o horen we Gods kind
immers zeggen dat God hem zonder enige verdienste zijnerzijds de volkornen

genoegdoening, gerechdgheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent.

Toch gaat het over onderscheiden dingcn. InZnndeg1 gdat het over hetweztn

van het geloof;, dat in het uur van de wedergeboorte wordt ingeplant in het hart

van de zondaar, en dat elk kind des Heeren in beginsel deelachtig is. In Zondag
zt ga t het over de bate van het geloof
Van Zondag 8 tot en met T,ondagzz hoorden wij wat een christen nodig is te

geloven. Dar is de inhoud van het geloofi samengevat in de Twaalf futikelen en

verklaard door de onderwijzers. Zo loopt er een duidelijke lijn door ons Thoost-

boek: het wezen, de inhoud, de bate van het geloo[.. En srala zal dan worden

gwraagd naar de onrtPrnngvan het geloof,, waar het vandaan komt en door'Síie her

gcwerkt wordt. Maar nu eerst vraag 59. Daar lezen wij: 'Maar wat baat het u nu

dat gij dit alles gelooft?' Hebt u daar ook enigvoordeel van, wil onze Catechismus

vragen. Hebt u daar enige bate van? Sflat baat het u dar u dit alles gelooft?

Misschien doet het u yrat wonderlijk aan dat hier gevraagd wordt naar de bate

van het geloofl Bate wil irnmers zoggen nut, voordeel. Maar we moeten nier

vergeten dat de Heere Jezus dat woord óók wel heeft gebruikt. Zei Hij nier:
'Y/at baat het een Ínens, zo hij de gehele wereld gewint en lijdt schade ziiner
ziel?' Dat is wel heel aangrijpend: alzou het mogelijk zijn dat iemand de gehele

wereld gewint - en dat is nog nooit iemand geluktl - dan zal hem dat in her

laatste gerichtvoor Gods aangezicht toch niet baten. Hij zal uiteindelijk berooid,

arm en met lege handen staan...

Als ik u zou vragen of u de Twaalf futikelen gelooft, woord voor woord, dan

zou u zeggen: ja natuurlijk, daar hebben we eenmaal belijdenis van gedaan. W'e
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irCoven de schepping uit niet in zes dagen, wij geloven de voorzienigheid; we

edoven dar de Heere Jezus uit de rnaagd Maria geboren is, dat Hij gestorven

-r-. cnzoyoort. Maar als ik u zou vragen wat het u báát dat u dat alles gelooft,

=n zou degene die slechts het hisrcrisch geloof heeft, moeten zeggen dat het
-c''rr weinig of geen baat geeft. Dan baat het mij alleen dit, dat ik de waarheid

.rn. Maar dar baat mij in de dag van het sterven niet, dat ik dit alles geloof,

)ie her wondergeloof en het tijdgeloof bezitten, zouden ook moeten zeggen

:er her hun, als het er werkelijk op aankomt, niets baat. Het zal ons niet baten

r?nneer wij dat oprechte, zaligmakende geloof niet bezitten.

Het rrare geloof heeft echter een rijke bate. Welke bate dan? 'Dat ik in Christus

'cur God rechwaardig ben, en een erfgenaam des eeuwigen levens.' In één korte

=a wordr hier samengevat \ryat een ware christen aan zijn geloof heeft en wat

-r hem baat. Hij is voor God rechwaardig en een erfgenaam des eeuwigen

.FEÍu. Ik hoor hier iernand spreken die u/eer teruggebracht is in het verloren

::ndijs. Eigenlijk moet ik zeggen: de christen die hier aan het woord is, is nog

:-,'Àer dan Adam in de staat der rechtheid! Adam moest het eeuwige leven nog

r(Í*'erven. Hij moest nog voor onbepaalde tijd gehoorzaam zijn, wilde hij zich

=u erfgenaarn des eeuwigen levens weten, maar hier is Gods kind aan hetwoord

: iret welwezen van het geloofi wetende voor God rechwaardig te zijn en een

:-gcnaam van het eeuwige leven.

Ter hrekenr dat: aoor God rechwaardig! \lat wil dat zeggen? Laat ik het een-

r,rudrg mogen zeggen dat betekent dat wij zonderverschrikken yoor die heilige,

-án'aardige, majesteitelijke God kunnen verschijnen en bestaan. Dát is voor

God rechwaardig zijn. Dan behoeft er niet de minste verschrikking t€ zijn voor

BÊ van Gods heilige deugden, voor Zijn tooÍn niet, voor Zijn rechwaardig-

r'nd nier, voor Zijn heiligheid nier. Rechwaardig voor God wil zeggen dar er

nL cen volmaakte overeensternming is met het recht van God, \ilfle denken aan

Tir $'e zovaakhoren vragen bij de doop van onze kleine kinderen: 'dat zij ten
i^zrÍen dage voor de rechterstoel yan Christus, Uw Zoon, zonder verschrik-
q:a mogen verschijnen...' Dán is men rechwaardig voor God. Maar dat ís wat:
poder verscluikken voor God kunnen verschijnen! Die heilige, rechwaardige

Grd. van \Vie de oude Elifaz, de vriend van Job, heeft gezegd dat Hij op Zijn
niigen niet zou vertrouwen en dat de hemelen niet zuiver zijn in Zijn ogen!

ts rii rechwaardígzíjnvoor Hem, heeft die God yan ons niets meer te eisen.

:i zel nooir meer op ons toornen en nooit meet op ons schelden. Zie, dát is

irnzardi g zijnvoor God!
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Van nature zijn we dat niet. Het is er verre van. Van nature zijn we verdoemelijk

voor God. O, we weten dat wel rnet ons verstand. Reeds van het uur van onze

onwangenis af zijn we het voorwerp van Gods toorn. 'We komen ter wereld.

beladen met de erfschuld van de ongerechtigheid van Ádam; we zijn besmet

met de erfsmet die we van onze ouders hebben geërfd. En dan begint het leven

hier op aarde; met elke polsslag zinlcc een rnens dieper in de grondeloze modder

van de ongerechtigheid. Met elke ademtocht maakt hij de schuld dagelijks nog

meerder. O, hij is niet rechwaardig, maar verdoemelilkvoor God. Geen vroom-

heid, geen werken zullen ons baten voor de og€n van de almachtige God.
'W'at 

een bate is het dan toch van dat allerheiligste geloof om rechwaardig voor

God te zijn! De hemelhoge schuld is dan weggedaan, we worden dan van de

sÍnet gereinigd, en \Me mogen zo voor de Heere staan zoals we eenmaal uit Zijn
handen zijn voortgekomen, Zijn verloren beeld hebben we v/eer teruggekregen:

de kennis van Hem hebben we weer onwangen, de blanke, zuivere gerechtig
heid, die ons eenmaal eigen was, is weer ons deel. De heiligheid, waarmee \Á'e

eenmaal voor Zijn aangezicht bekleed stonden, is ons \ryeer om de schouders

gehangen als een heerlijk bruiloftskleed. Rechwaardig voor God! Als we dar

zijn, dan mogen \rye voor de Heere staan, nog heerlijker dan de heilige engelen.

van wie we lezen dat ze hun aangezicht met hun vleugelen moeten bedekken.

omdat ze de Heere niet kunnen aanzien. Van de schare van de verlosten lees ik
echter datzeGod zullen zien. Zij mogen zo met de Heere verkeren in een vlak.

storeloos veld van eeuwige vrede.

Rechwaardigvoor God en een erfgenaemvan heteeuwige leven. Vat is dar: her

eeuwige leven? Gemeente, daar heeft de Heere Jezus antwoord op gegeven in

Johannes I7. 'En dit is het eeuwige lwen, darzïj U kennen, de enige waarachtige

God, enJezus Christus, Die Gij gezonden hebt.' Dat eeuwige leven was ons in
het verbond der werken beloofd. 'Doe dat, en gij zult leven'. Maar wij hebben

de dood verkoren boven het leven. \íe hebben het eeuwige leven nooít meer

lcunnen verwerven door onze wetken, maar het is verdiend en verworven door
een Ander. Nu Ínogen Gods kinderen erfgenamen van God zijn, mede-erfge-

namen van Christus, en ze hebben een geheiligd rechr op dat eeuwig zalig leven

voor het aangezichr Gods in volmaaktheid. Is dat geen bate?

Jongens en meisjes, hebben jullie het gevolgd? Of zijn de klanken voor jullie
zo bekend dar het als water langs de muur loopr? Als een mens deze dingen
voor de eerste keer hoort, is het zo heel anders dan als we zijn opgegroeid in
de gemeente, onder het !?'oord des Heeren. Dan kunnen al die woorden zo
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sEÍ uw hoofcl heengaan. Dan raakt het niet en smaakt het niet Her bekoort

-..'es helemaal niet. O, jonge mensen, denk er eens over na hoe groot het is om

=.àn'aardig voor God te zijn. Dan behoef je nooit meer bang re zijn voor de

:ieere. Dan mag jeweten dat de Heere niet meer op j€ zal toornen en schelden,

x. in der eeuwigheid niet meer. Dan mag je hier het eeuwige leven beërven,

*ÉÍ in beginsel en strala volmaakt. Dan mag je een erfenis tegemoet gaan die

:cr-erwelkelijk, onverderfelilk en onbevlekkelijk is. Jonge mensen, zou je voor
:: geluk de wereld kiezeni

-\l wat gij ziet op aard',

-\l wat gij hoort op aard',

[s uw kost'lijk leven, lieven, loven,

'\J 
wat gij wenst op aard',

Is uw kost'lijk hart niet waard!

b zong de oude Van Lodenstein. Is deze erfenis geen onnaspeurlijke rijkdom?
\íoer je onder deze rijkdom strala verloren gaani Zullen we ïvegsterven, voor

=:r paar jaartjes met onze handen klauwend in de ongerechtigheid van de
sËÍeld? Zo'n rijkdom aangeboden gekregen te hebben in de prediking van het
Tmrd; onder zulk een evangelieverkondiging gezeten te hebben, en dan toch

= zËgBen dat je de zondendienst líever hebt dan dit geluk...

l- mocht de Heere ons er eens zo heilig jaloers op maken en ons er zo heilig

'Ciefd op doen worden, datwe de Heere zouden aanlopen als een watersffoom

:c: deze bate van het geloof te mogen onwangen om rechwaardig voor God te
3xcn zijn en een erfgenaam van het eeuwige leven.

--,Ë zal dat kunnen? Daar zal toch wel wat voor moeten gebeuren, wil Gods
cld dat rnogen weten inzíjnleven dat hij rechwaardig voor God is?'We bezien

rr in de tweede gedachte.

: h heilige uierschaar

:{oe zijt gij rechwaardig voor God?' Zo luidt vraag 6o. Het antwoord begint

-t de woorden: hlleen door een waar geloof in Jezus Chrisrus.' Het gaar in
hod"g z, over de rechwaardigmaking. 'Wat is de rechwaardigmakingi De

=;hn'aardigmaking is een rechterlijke uitspraak. Laten we dat vasthouden. Dat
* :.ier een verandering van de mens, niet een vernieu$fing van de mens of een

,eóetcring in de mens. Het is niet zo dat u rechwaardiger wordt dan u voorheen
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was. Nee, de rechwaardiging is een uitspraak, een vonnis, zoals de rechter een

uitspraak doer, een vrijverklaring, een vrijspraak, een onschuldig-verklaring.

Ds. Hellenbroek zeg h$ zo korr; de rechwaardigmaking is een vrijspreken van

schuld en sffaf (wee dingen!). Een vrijspreken van schul.d; die schuld maken

we elke polsslag gÍoter Een vrijspreken van de straf, de tijdelijke dood, de

geestelijke dood en de eeuwige dood. Vasthouden in uw gedachten, hoor! Het

is een vrijspreken yan schuld en straf en een recht geven op het eeuwige leven.

Eigenlijk ís dat kort samengevat anrwoord 59.

Maakt elk kind van God dat meel Hoe gaat dar danl Gebeurt dat plomeline.

onvoorbereid? Hoort de zondaar dan een hoorbare stem? Is de rechwaardig-

making hetzelfde als het leren kennen van de Heere Jezus? Allemaal vragen die

om een annroord Íoepen. Laten we bij het begin beginnen. \ffanneer sprak de

Heere voor het eerst Zijn volk vrij? Weet u wanneer dat was? Niet toen ze dax
de bewustheid van laegen. Ook niet toen ze voor het eersr dierbaarheid in de

Heere Jezus zagen. Nee, die rechwaardigmaking van de zondaar staat op twee

pilaren. Die wordt geschraagd door twee zuilen, evenals de oude tempelpoon

van Salomo geschraagd werd door de pilaren Jachin en Boaz.'Weet u wanneer

de eerste zuil onder de rechwaardigrnaking is gezet? Dar is gebeurd in de stilre

rran de eeuwigheid. Onzeoude godgeleerden spraken welvan derechwaardigma-

king van eeuwigheid. Er is dus nooit verdoemenis geweest voor degenen die in

Chrisrus Jezus zijn. Het is niet zo dat de Heere Zijn volk heeft lief geluegen toen

Christus voor hen stierfl Het is ook niet zo dat HijZrjnvolk lief laijgt wanneer

Hij hen wederbaart, maar Hij heeft Zijn volk liefgehad met een eeuwige liefcle.

Daar komt alles uit voort. En in dat eeuwig, Goddelijk welbehagen heeft her

de Heere behaagd, in de raad des vredes, Zijn volk vrij te spreken in Christus.

hun Borg, hun Middelaar en hun Hoofcl. Toen, in die stille eeuwigheid, toen

er nog gcen hemel was en cr nog geen engelen waren, heeft God de Vader

gevraagd wie borg wilde worden met zijn hart om tot Hem te genaken. Toen is

Hij gekomen cn heeft het gezegd:'Zie,Ilc kom; (...) Ik heb lust, o Mijn God.

orn Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden Mijns ingewands.'

Daarom kon yan Abraham geschrwen worden in Genesis ry: 'En hij geloof<le

in de Hnrru, en Hij rekende het hem tot gerechtigheid.' De Heere Jezus was

nog niet gestoryen, rnaar het I.am was geslacht voor de grondleggrng der wereld.

Vanwege dat geslachte [.am kon ook de Kerk van her oude verbond zalig worden.

Johannes op Patrnos ziet in de hernel het Lam, staande als geslacht, Hij ziet er

tegelijkertijd bij wanneer dat Lam geslacht is. Voor de grondlegging der wereld.
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ïet l.am Gods is nier pas op Golgotha geslacht, het Lam Ís al geslacht vóór

s grondlegging der wereld. Toen heeft God Zichzelf een l.arn ten brandoffer

rsorzien. Toen heeft Hij in her llachren'van Zijn lievc Kind, in de raad des

'-dcs, het heilige pardon, de vrijspraak uirgesproken over al degenen die in het

:'ord van Zijn Kind zouden begrepen zíjn. Daar hebt u de eerste zuil.

fcnk erom, de rechwaardigrnaking snat vast op onwankelbare grondpilaren!

Je rweede zuil (her is beeldspraak, dac begrijpt u wel) heeft de Heere eronder

Erzr( in de tijd. In de stille hof van Jozef van fuimathea, toen die vernederde

-t{iddelaar, die dierbare Heere Jezus, Zijn heilige ogen opsloeg roen het begon

= iichren op de pffismorgen. Toen Hij daar in dat koude, nare gaf, als het ï/are

r-rkker gekusr werd door Zijn \rader. Tiaen Cod de Vader aan deze Borg de

srirande gegeven heeftvan de betaalde schuld vanZijn Kerk. In de opstanding

r:s Chrisrus is de Kerk gerechraardigd voor God. Toen is de npeede pilear

:cdrr de rechwaardigmaking gÊzet.

-l:uÊ oude rheologen noemden dit de rechwaardigrnaking uiór het gelaof.Die

=uxigc, onveranderlijke vasrheid van Gods raad is zdn troost voor cle Kerk.

.{s rc daer wel e€ns een indruk van krijgen, dar eer iers van hen begon te leven,

= el genede gevonden hadden in de ogen Gods, o, dat is zo onbevatrclijk! Daar

sclt een mens onder weg als dar eens waar mag worden in her leven. God wist

{es wat ze zouden doen, wie ze zouden zijn, en toó,.. wat kan die paasrnoÍgen

:ÊrbÊsr ziin vcor de Kerlc. Overgeleverd om onzÊ zonden en opgewekr orn onz€

=án'aardigmalcing. Om die opgestane l*venworst rc mogen ontmoeten, Die

rrekn 'Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef lk u; niet gelijkerwijs de wereld hem

F.fr. geef Ik hem u.'

lu:nrren we nu 'amen' ze4len? Is dit het? Nee, dan zouden \tre u maar een halve

r:erheid verkondigen. Er zijn mensen gcweesr die van deze dingen - die naar

:'in diepe overtuiging wáár zijn op grond van Gods Vbord - een vreselijk

::bruik hebben gema*kt. Zij leerden dat als een uiserkorene in zijn leven

Erer}rvaardigd wordr voor God, dat eigenlijk niet m€er betekent dan dar hij
a,; m baausnijnkomt dat hij al van eeuwigheid gerechwaardigd was. Dus, dan

=*-i 
de rechwaardigmaking een zich bcwust worden zijn dat alles ai goed was

i;.f, r'oorde grondlÊggtng der wereld. Maar zo is het niet!Alles wat ik u gezegd

-à ovcr de rechwaardigmaking vóór het geloof is weer, maer het is voorwerpe-

; r Dat wood kent u toch wel? Het voorwerpelilke ziet op hec werk dat God
:,:,:,Ziinvolk heeft gedaan, buiten hen. Ër is echter ook een onderweqpelijke

: *ic aan de waarheid. Als een uirverkoren mens hier op aarde geboren wordr,
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is hij van eeuwigheid gewassen in het bloed van het lam, van eeuwigheid door

de Vader bemind en door de Zoon aanvaard. Dat alles is waar. Maar rnoet er

nu met zo'n rnens nóg wat gebeuren? Vat dacht u! Is z,o'n mens rechwaardig

voor God? Nee, hii is verdoemelijk voor God en allerhande ellendigheid, ia.

der verdoernenis zelf onderworp€n. Aan Gods zijde is hij een uirverkoren \?r.

o zeker, mear in zichzelf aangemerkt is hij een rampzalig mens voor God. Er is

een rechwaardigmaking voor het geloof. \l'e houden dat yast. Maarwil het rrel

zijn, dan rnoeten we hier aan deze zijde van het graf persoonlijk de rechwaar-

digmaking door het geloofTeren kennen, zoals deze in annvoord 6o zo helder is

omschreven.
\iflanneer gebeurt dat dan, de rechwaardigmaking door het geloof?'We moeten

ook hier weer onderscheid rnaken tussen wee dingen. Wat was de rechwaar-

digmaking ook weer? Een vrijspreken van schuld en straf en een recht geven

ten eeuwigen leven. Moet ik het nog anders zeggenl De rechrvaardigmaking is

een toerekenen van de gerechtigheid van Christus aan de zondaar. Dat woord

toerehenen is eigenlijk het centrale, het belangrijlate woord in dit annroord

6o. Houdt u dat woord in uw gedachten eens vast. \írannéér rekent de Heere

de gerechtigheid van Chrisflrs nu aan een mensenkind toe? Dat gebeurt in heÍ

uur yan de wedergeboorte. Dan rekent de Vader de volmaakte gerechtigheici

van de Middelaar toe aan een mens, dus niet pas als de zondaar een geloofsoog

op Christus krijgt, niet pas als hij de vrijspraak van de Vader in zijn ziel mas

horen en omhelzen. Nee, niet dan pas, maar daar waar de Heere de zondaar

afsnijdt van Adam en inplant in Christus, waar de staatsuerwisselingplaarsvindr.

die een kind des toorns tot een kind Gods maakt. Daar vindr de roerekenins

plaas. Het is niet zo dat de Heere aan een kleine in de genade weinig toerekent

en aan een geoefend kind van God veel toerekent. Nee, zo is het niet. [n de

wedergeboorte rekent de Heere de gehele zaak volkomen toe aan de zondaar.

\felke zaak dan? Mag ik het eens zr:ggen mer de woorden van dit anwoordi
God rekcnt de aolhornen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid uan Chrisru.

toe. Daarom hangt onze zaligheid ook niet af van de rrap of mare van het

geloof, Als we dat gaan stellen, gaan we de zekerheid van het heil leggen in de

bevinding van Gods kinderen, Maar de zaligheid hangt maar van één ding al:

of er ooit een staatsverwisseling plaarsgevonden heeft. '\W'e 
moeten van Adam

zijn afgesned.en en ingelijfd in Chrisrus. Dáár vindt de toerekening plaats, in
de wedergeboorte,

Het wonderlijke is dat op het ogenblik dat de uiwerkoren zondaar in Chrisru-.
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--urdt ingeënt, en die eerste sappen van de \lijnstok gaan druppelen in de rank,

:cze zich leert kennen als de meest ongelukkige van a[[e mensen. Nier als een

r:nd van God, niet als een verloste zondaar, nee, zo iemand gaatzichzelfkennen
Ls een verloren zondaar buiten God. Hoe kan dat?'Wedergeboren en toch zo

-,nuirsprekelijk ongelulckig... Van dood levend gemaakt, en dan je doodsstaat

:e. leren kennen? Ja, toch is dat de weg. Zo leert de Schrifr her. Daar, waar de

=rste druppels van Christus, de líijnstok, gaan druppelen in de rank, daar gaat

l-\ n mens zuchten en schreeuwen over zijn zonde. Hij gaat zich verfoeien in
;of en a"s; hij gaat zichzelf aanklagen voor de hoge God, omdat hij gezondigd
:.retr regen al Gods deugden. Niet in een algernene overtuiging, maar in de

-zerachrige verbreking yan het hart. Dat is de droefheid naar God, díe een

-- aberouwelijke bel<ering tot zaligheid werkt.
r,rninius leerde dat het hongeren en het dorsten naar Chrisrus, de droefheid
:ttr de zonde, aan de wedergeboorte voorafgaan. Pas op. Als u dat ook vindt,
:n bent u in slecht gezelschap. De Dordcse leerregels stellen dar de droeÊ
:id naar God, het wenen oyer de zonde, vruchten van de wedergeboorte zijn.
*r:sr u het maar in hoofclstuk 3 .r +, over de verwerping der dwalingen . Zo'n
:C gnat zoeken: Hoe korn ik ooir tot God bekeerd, hoe kom ik ooit met God

'ryzoend? Alles is hem toegerekend... en hil kan er niets van bezien. Hij is de

:. !$te van alle schepselen... en gevoelr zich de grootste van alle zonderen. Zo
*:nand gaat zoeken; hij gaat werken bij dagen en bij nachten. Hij gaat in de

3ri[61 lcz€n; het snoeimes moet alle zonden afkappen in zijn leven. Hij trachr

=*irg voor de Heere te leven en moet meer en meer ervaren dat het, in plaats

'an beter, erger wordt. 'God wil dat aan Zijn gerechtigheid genoeg geschiede;

::irom moeten wij aan haar, óf door onszelf,, óf door een ander, volkomenlijk

-den.' Ik stip de dingen Ínaar aan, dat begrijpt u. Totdar de Heere naar Zíjn
rdtxhagen die zondaar aan het einde brengt van al zijn werken en het een keer

:.''oeloos en onrnogelijk wordt om ooit nog zdig te worden. Totdar de Heere

:= keer de zondaar daar brengt dat hij inzier dar hij de dood verdiend heeft, dat

= 
..lir hem geen vrucht meer is in der eeuwigheid en dat hij door de werken der

r- nimmeÍmeer met God verzoend zal kunnen worden . Zo iemand gaat het

=ár van God heilig billijken en toevallen. Hij onderschrijft het met zijn bloed

=: de Heere geen onrecht doet als Hij hem voor eeuwig wegdoer. Maar daar,

: :eer onmluit de Heere voor zijn ziel de Parel yan grote waarde. Dan wordt er

=3 s-eg van zalig worden ontsloten buiten hemzelf in een Ander. O, war krijgr
:-e dierbare Middelaar Gods en der mensen daar een onuitsprekelijke waardij.
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'Wat zien ze in die Jezus een schoonheid. De hel verdiend, de dood waardig,

nooit meer zalig te kunnen worden, God gebillijkt in Zijn doen, de dood ver-

diend en dan Christus geopenbaard aan her hart, de Zon der gerechtigheid'

Dan roepen ze uit: 'Onze Heere Jezus Christus, waarachdg God en waarachtig

Mens, Die van de Vader gegeven is tot wijsheid van God, rechwaardigmakinp

heiligmaking en een volkomen verlossing.'

Dus dit is de rechwaardigmaking? Nee, gemeente, dat is de rechwaardigmaking

niet. Daar waar de zondaar een gezicht krijgt op de HeereJezus, de Middelaar

Gods en der mensen, daar mag het een ogenblikvoor hern schijnen dat hij met

God verzoend en de gehele zaligheid deelachtig is, maar wat was de rechwaar-

digmaking ook weer? Een uijsprehrn venschuld en straf en een recht onwengen

cen eeuwigen leven. Zuktgoed onthouden, voor u$r eigen besrwilen voor het

proftjt van uw ziel, dat eÍ een groot verschil is tussen de openbaring van de Mid-

delaar (die ik zojuist geprobeerd heb te beschrijven) en de rechwaardigmaking

van de zondaar voor God? Zult u dat beseffeni- Zo'nkind van God, dat een oog

op Jezus kreeg, is gelukkig, onuitsprekelijk gelukkig. Dat is waar. Maar weet u

wat hij tot zijn ontzeffing gewaarwordt als het weer wegebt? Dat met alles wat

hii in Jezus gezien heeft, mer al die zoetheid, schoonheid en beminnelijkheid

die hij in Hem zag, de schuld nog altijd openstaat, en dat aan het heilig recht

van God nog niet voldaan is.

Als je aan zo'n zondaar vraagt of hij vrijgesproken is, of hil de Rechter ontmoet

heeft, dan brengt u hem in zo grote verlegenheid. Hij heeft wel met de Advocaat

gesproken, hij heeft Hem bewonderd en moed geluegen uit Zijn woorden. Hij

heeft geloofcl dar Christus al zijn zaken zou uitrichteni maar hij heeft de stem

van de Rechrcr nooir gehoord. Misschien bent u in uw leven ooit wel eens in

een gerechtsgebouw geweest. Misschien hebt u wel eens op de dorpel ven een

openstaande deur van een rechtszaal gestÍurn, misschien hebt u daar wel eens

een blik naar binnen geworpen. Maar daarmee weet u toch nog niet wat het

is om voor de rechter te worden gedaagd? In de rechtszaal beklaagde te zijni

Meer nog: de woorden van de rechter gehoord te hebbenl Ja' arijgesprohen rc

zijn geworden?

O gemeente, het is ecn pijnlijke, smartelijke weg om daarachter te komen.
'\ilí'eet 

u wanneer Zondagz3 beleefcl wordt? De oude godgeleerden zeiden: Dan

gaat de Heere Zijn vierschaar (een oud woord voor rechtbank) spannen in de

consciëntie. De Heere heeft die vierschaar eenmaal gespannen in de hernel, in

de eeuwigheid. Maar dan gaat de Heere deze rechtbank spannen in de mens.
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Ln rvanneer de mens de vrijspraak des Vaders mag onffengen, wordt hil ais een

pddeloze gedagyaard in de vierschaar vanzijnge\Meten voor het aangezicht van

\-'od. Dan onwalt hem alles. Daar houdt de mens geen belofte meer over; daar

=akr de mens zijn Jezus huït. Daar raakt de zondaar zijn keus, zijn bekering

=r zijn zaligheid huut, vrant de goddelnze wordt gerechwaardigd. Verstaat u?

\iet de bekeerde rnens, de christen, nee, de goddeloze, Daar luijgt de ziel met
God te doen als een heilig Rechter. Daar komt de wet, van wie ze een ogenblik
:cbben gehoopt en gedacht dat deze voor altijd zwijgen zou, met al haar eisen

:a al haar vloeken terug in het hart, Daar komt de satan rnet ziin schrikkelijk
'.rrige pijlen en wijst hen op hun vuile klederen. Daar verstommen zij, waar

-.ck hun eigen consciëntie hen aanklaagt, omdar ze Íegen al de geboden Gods

ra?ar gezondigd hebben en geen van die gehouden. Gemeente, daar moet de

:ondaar het huen uerliczen,

Gods kinderen spraken vroeger wel eens van drieërlei afrnijding.Zespraken van

l:rr afsnijding van de zonfu in de wedergeboorte, een afsnijding van de werhen

.oór de openbaring van de Middelaar, maar ze spraken ook van een afsnijding
-,zn het lewn, die plaatsvindt waar de Heere de vierschaar spant en Zijn volk
rcsaardt voor Zï1n aangezicht. Daar wordt Gods recht niet alleen gebillijkt,

-rerdaar omhelst Gods kind het recht; alzoude Heere met zijn doem gediend
:in. het is eeuwig goed. Daar verliest de zondaar uit alles de grond. Ook uit
r:Degere bevindingen, zijn zoete omgaan met de Heere Jezus, daar gaat zo'n

c-od naar de hel, bwindelijk, voor de waarneming van zijn eigen hart en leven.

Jaar wordt het eeuwig goed wat God doet. Maar daar gebeurt ook het wonder
:rr de Advocaat tussenbeide treedt. Daar treedt Hij tussenbeidc Dic met Zijn

'er.komen gerechtigheid het rantsoen verworven heeft. Daar stelt Hij Zich russen

.- rïrtoornde Rechter en de sidderende zondaar. Daer heft Hij Zijn doorboorde

=nden op naar het aangezicht Gods. Daar houdt HijZijnpleitrede voor Zijn
:r'c Benjamin. Hij, die meerdere van Juda, Hij is Middelaar van tussenspraak

= \Íiddelaar van verzoening. Daar spreekt de Vader, ziende de gerechtigheid
.:n de Tnon: '\êrlos hern, dat hij in het verderf nier nederdale . Ik heb veÍLoe-
-'ng gryonden.' En naar het anrwoord van Hellenbroek in ztlnvragenboekje
rordt deze vrijspraak van de Vader door de Heilige Geest in het hart van de

:eo&ff bekendgemaakt door Gods líIoord en door Gods Geest. Daar wordt
*Hs kind, de goddeloze, vfijgesproken van schuld en straí, en onwan$ hij

=:a recht ten eeuwigen lwen.
l'-agen u/e van die weldaad uit Psalm ro6 vers z6:
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Geloofd zij Isrels grote God.

Zijn gunst schenk' ons dit heilgenot;

Zo zullenwijZijn goedheid danken.

Dat al wat leeft, Hem eeuwig eer';

Al t volk zegg'Arnen op mijn klanken;

Juich, aarde, loof den Opperheer!

3. Een ledige hand
.Waarorn 

zegt gij dar gij alleen door het geloof rechwaardig zijt?' Daar hebt ge

vÍaat 6r. Het anwoord wijst erop hoe het geloof in de rechwaardigmaking des

zondaars te pas komt. Heeft het geloof waardigheid, heeft het geloof waarde?

Het heeft een onuitsprekelijke waarde! Zondergeloof is het immers onmogelijk

Gode te behagen. Het geloofis een kostelijke gave van God. Het is de schoonste

geve van alle genadegaven. Comrie noemt het geloof eÍgens de officier van alle

genade. Maar in de rechrvaardigmaking heeft het geloof geen waarde.

Her is niet zo dat Gods kind eerst moet geloven en dat hi.l dan gelovende tot God

moet gaan en vervolgens de gerechtigheid vur Christus omhelst. Zo leerden het de

remonsffanten. Bij fuminíus maakt de daadvan het geloof de mens drg. Maar

zo is het niet en zo ga^ar het niet! Het gaat zó datde Heere eenzijdig, onmiddellijk
en soeverein de gerechtigheid van Christus toerekent en dat Hij de gerechrig-

heid van ZijnZoon legt in de ledige hand van de tnndear. Met een hand kun je

werpen, slaan en heel veel dingen méér doen, maar de hand van het geloof is in
de rechwaardigmaking puur lijdelijk. Die hand onrvangt dleen. Ze grijpt nier,

ze werkt niet, het is een instrument. Daarom valt alle waardigheid, zelfs van her

geloof, weg. lVij worden dan ook niet zalig door de dandvan her geloof, maar

door de genadevan het geloof Mag ik het nog anders zeggen? 
'!lij 

worden niet

rechwaardig door te geloaen, maar wij worden rechwaadig door het gelo$
ïfle hebben gehoord dat de grond uit de bekering, uit de keuze, uit de tranen,

uit de omgang met de Heere Jezus, ja, uit alle onwangen genade wegvalt, en

nu valt de grond ook nog weg uit het geloof. Nu valt zelfs het geloof nog weg

in de rechwaardigmaking voor God. Er blijft maar één ding over: teru.s Zelf.
Zijn gerechrigheid, Zijn heiligheid. Die kan nu niet anders dan door het gelooF

worden eangenomen, zo lezen we in het antwoord. Hier is het geloof dus puur
lijdelijk, onwangend. Gods kinderen worden door het geloofgerechwaardigd.
Niet om het geloofl, ma r door het geloofi als een ledig instrurnent van God
geschonken.
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Z"ndtg z3 is een gewichtige Zondag, geliefden. Onbekeerde vriend, ook voor u.

-\lisschien vindt u het een moeilijke Zondag. Toch hoop ik het u zo eenvoudig
.oorgesteld re hebben dat zelfs een kind er nog iets van yerstaan heeft. Jongens

= meisjes, het gaat ten diepste om deze vraag: ben je rechwaardig voor God?

\t S j. dat weten dat de Heere niets meer van je te eisen heeft, en dat je zonder

':::chrikken voor God kunt verschijnen? Misschien geef je als annroord: ik

-n onbekeerd, ik ben een arm mens. Al de schatten waarover in deze Zondag
ssproken wordt, daar sta ik buiten. \í'aar brengt u dat? Belijdr u dat zo mer

-r' lippen, en kunt u yanavond uw hoofcl weer rustig neerleggeni Belet het
: nier om rustig en kalm voort re leven in de komende week? Of baart het u
lr€en, baart het u onrust dat u naar de rechterstoel van Christus reist, en dat
: nog vreemdeling bent van alle genade? O, srerven is nier erg voor een kind
'.zn God, maar sterven is zo vreselijk voor een onbelceerd mens.

xel het toch niet uit tot de dag van uw dood. Mocht het op uw ziel gebonden

-orden dat u voor die God nog niet kunt bestaan. ZeLfs de engelen bedekken
-:rn aengezichten met hun vleugelen voor die God. Kon ik u, in her bijzonder
:ok jullie, jonge Ínensen, jaloers malcen op het geluk van her volk van God en

--": de dienst van die God. Hij is zo'n rijk God, zo'n beminnelijk, zo'n dienens-

-'rerdig, zo'n alvervullend God.

.tme jonge mensen. 'Wanneer ik denk aan de jeugd van de geÍneenre en
rÈspeur hoe stil het onder onze kinderen is, dan maakt dat wel eens bedroefd.
Te hoorden laatst van een predikant, dat hi; een meisje van dertien jaar oud
fcqraven had. Het meisje was overleden aan botkanker. Een paar dagen voor

-er dood had hij gevraagd: 'Kind, rvar zou je nu willen: gezond worden en
.sen, óf sterven?' Toen had dat rneisje gezegd:'Dominee, ik wil srerven om
:.-rcit meer te zondigen en om bij de Heere te zijn.' Een kind van dertien jaar!

ïfi is een koningsbegrafenis geweesr. Horen jullie het, jongens en meisjes?

ïer lc{n nog. De Heere hadt Zijn verkorenen er nog uit, Zijn er onder ons

:oe kinderen die wel eens naar God schreeuwen in de eenzaamheid, die niet
:i.n'en kunnen, maar die ook niet leven kunnen? Die moeten zeggen dat
Gods volk zo gelukkig is, en zij ongelulckig? Elke dag, elke polsslag maken ze

:c schuld meerder. Jongens en meisjes, ik kan jullie de dienst van God zn van

-rte aanprijzen. Je zult er nooit berouw van hebben en geen spryt. Hoe jonger
c de Heere mag zoeken, hoe beter het is. De Heere zegr: 'Die Mij vroeg zoeken,

::ilen Mij vinden.' Geloof het: "Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekr

=:r u'elgevaflen van de HEnnn.'
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Volk des Heeren, kon u meekomen? Toen $'e u gezegd hebben hoe God Zijn
volk leidt, kon u toen mee? Misschien zult u zeggeni ik mag niet ontkennen wat

er gebcurd is. Ik mag ook niet ontkennen dat ik ooit iets van de beminnelijkheid

van de Middelaar gezien heb. Maar om nu te mogen geloven dat de Heere mij
vrijgesproken heeft, o nee, daar sta ik voor. Het anker van mijn ziel is nog niet

door het Voorhangsel in het binnensre heiligdom gegaan.
'Wel, 

kinderen des Hecren, in antwoord 6o lezen we:'in zoverre ikzulkeweldaad
met een gelovig hart aanneern.' Daar wijst de onderwijzer erop dat er standen

zijn in het leven der genade. De toerekening is in hct lsven van al Gods kinde-

ren volmaakt en vindt in de wcdergeboorte plaats. Maar wilt u er de zoete bare

van hebben en wilt u die vrede met God hebben waar Paulus van spreekt in
Romeinen y, dic staat van vrede met de Heere? Niet eens een ogenblik dat zoete

gevoel van vred.e, nee, die stltatvanvrcde met God, ach sta dan naar rneerdere

genade. Smeekde Heere of Hij afbreektwat nietvan Hern is, of Hij uitruktwat
HijZelf geplant heeft, en of Hij u rrekt tot de toepassing van de gerechtigheid

en van het bloed des lams aan uw harten, Gode tot eer. Amen.
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